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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 19. ledna 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Dvořák, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Soušek, Vašík
Omluveni: Smetana
KK: Švec
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Jako host se Výkonného výboru zúčastnil čestný místopředseda ČSJ Jiří Maier, aby členy
Výkonného výboru informoval o provedené inventuře majetku ČSJ za rok 2016 a o aktuálním
stavu svazových motorových člunů.
Dále se Výkonného výboru jako host zúčastnil president ALT 420 Martin Vlach, aby členy
VV seznámil se stanoviskem ALT 420 k postupu Komise mládeže při plnění úkolu 16-42
(Informovat o vypořádání došlých připomínek k zápisu Komise mládeže jednotlivé ALT a dále
s těmito ALT jednat. Dále informovat zmíněné ALT, že návrh v zápisu Komise mládeže, který
byl zveřejněn na webu ČSJ dne 5. 5. 2016 vrátil Výkonný výbor zpět KM s tím, aby při
zpracování nového návrhu vzala v úvahu připomínky ALT Evropa, Splash, Cadet a 420) a
úkolu 16-35 (Projednat došlé připomínky ALT Evropa, Splash, Cadet a 420 k zápisu Komise
mládeže a předložit na červnovém zasedání VV návrh vypořádání připomínek ALT Evropa,
Splash, Cadet a 420). S politováním konstatoval, že v rozporu se zápisem z prosincového
jednání VV nikdo z Komise mládeže ALT 420 v dané věci nekontaktoval a stejně tak nebyla
ALT informována o vypořádání uvedené připomínky.
Dále M. Vlach podal informaci, že ALT 420 získala pořadatelství pro soustředění a trenérský
seminář za účasti expertního zahraničního trenéra (ve spolupráci s Mezinárodní asociací LT
420). VV vzal tyto informace na vědomí a bude se jimi průběžné zabývat. Předložené
stanovisko přednesené presidentem ALT 420 M. Vlachem je přílohou tohoto zápisu.
Jako host se zasedání VV zúčastnila PR manažerka ČSJ Eva Skořepová, aby informovala
členy VV o plánu práce PR na leden a únor (viz příloha tohoto zápisu). E. Skořepová podala
také informace o následujících tématech:
- jachtař roku - vyhodnocení
- výstava For Boat - (10. - 12. 3. 2017) - expozice ČSJ min. 100 m2
- sponzoring – materiál pro sponzory, databáze e-mailů členů ČSJ, Marine – poskytnutí
člunů, KWS, Vermont - Nautica
- nový web
VV vzal předložené informace PR manažerky ČSJ na vědomí.
K úkolu 16-27 (Připravit návrh směrnice pro nominace na mezinárodní závody MS a ME):
Úkol splněn. M. Maier předložil návrh směrnice C19 pro nominace na mezinárodní závody.
VV návrh projednal a ukládá M. Maierovi a T. Musilovi zapracovat do této směrnice
nominační pravidla na OH, MS, ME, MSJ a MEJ a další závody s omezenou účastí.
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K úkolu 16-33 (Připravit obchodní nabídku pro komerční firmy a partnerství ČSJ a
reprezentace):
Úkol splněn. E. Skořepová seznámila členy VV s obsahovou nabídkou obchodních partnerství
komerčních firem s ČSJ (viz příloha zápisu).
K úkolu 16-55 (Urgovat u webmastera dodržení smluvního termínu (30. 11. 2016) pro
dokončení druhé etapy úprav nového webu ČSJ):
Úkol splněn. R Vašík informoval o průběhu plnění prací na novém webu ČSJ.
K úkolu 16-58 (Realizovat s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a doplatky z Programu II.):
Úkol splněn. M. Soušek informoval o tom, že všechny smlouvy jsou již uzavřeny.
K úkolu 16-68 (Realizovat s KSJ smlouvy a na poskytnutí příspěvku):
Úkol splněn. M. Soušek informoval o tom, že všechny smlouvy jsou již uzavřeny.
K úkolu 16-72 (Zpracovat analýzu dopadu navržených pravidel podpory klubů a ALT na
jednotlivé lodní třídy a analýzu, jak návrh koresponduje s návrhem koncepce podpory
olympijského jachtingu, která byla prezentována na Konferenci ČSJ):
Úkol splněn. V. Novotný předložil zpracovanou analýzu dopadu navržených pravidel podpory
klubů a ALT na jednotlivé lodní třídy a analýzu, jak návrh koresponduje s návrhem koncepce
podpory olympijského jachtingu, která byla prezentována na Konferenci ČSJ.
Výkonný výbor se s předloženým materiálem seznámil a po úpravách jednohlasně schválil
systém podpory lodních tříd mládeže do 18 let pro rok 2017 (viz příloha).
K úkolu 16-73 (Upravit náplň činnosti sportovního úseku ČSJ a upravit směrnice související
se zřízením sportovního úseku ČSJ):
Úkol trvá. T. Musil předložil návrhy úprav směrnic C12 a D2. Výkonný výbor po diskuzi a
úpravách návrhy směrnic C12 a D2 jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit na
webu ČSJ nové znění směrnic C12 a D2. Návrh úprav zbývajících směrnic předloží KVS na
únorovém zasedání VV.
2) Reprezentační družstvo ČSJ
Body programu 2) a 3) byl projednány společně.
3) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD, RDJ, SCM a SpS
M. Maier – TMK, hlavní trenér ČSJ – informoval členy VV o závodních a tréninkových
plánech reprezentantů RD, RDJ a členů SCM a SpS pro sezónu 2017. Informace o kontrole
činnosti členů RD se průběžně aktualizují na webu ČSJ v odkazu v rámci dokumentu Z166.
4) Nominace na mezinárodní závody
Nebyly předloženy žádné nominace
5) MČR 2016
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Nebyly předloženy žádné informace.
6) Čerpání rozpočtu ČSJ 2016
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2016.
7) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude
konat 26. března 2017 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.
VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit termín Valné hromady ČSJ na webu společně s návrhem
programu. Dále VV ukládá D. Dvořákové rozeslat termín konání a pozvánku s návrhem
programu Valné hromady elektronicky sdruženým subjektům ČSJ.
VV vzal na vědomí informaci o jmenování hlavního měřiče LT FINN Jaromíra Šilhavého.
VV ukládá D. Dvořákové zaslat J. Šilhavému jmenovací dekret hlavního měřiče LT FINN.
VV jednohlasně schválil návrh LS Kroměříž na udělení čestného Zlatého odznaku panu
Josefu Zimákovi (1945).
VV jednohlasně schválil návrh YC Písek na udělení čestného Stříbrného odznaku panu Karlu
Frýbortovi (1942).
Předání čestných odznaků ČSJ se uskuteční na Valné hromadě ČSJ, která se bude konat
v neděli, 26. března 2017.
8) Různé
VV obdržel stížnost Jana Hirnšala na průběh minulého ročníku Mistrovství České republiky v
ORC 2016.
VV předal tuto stížnost k posouzení Kontrolní komisi ČSJ. VV se bude stížností zabývat až
po obdržení stanoviska a doporučení KK ČSJ.
VV jednohlasně rozhodl, že závodníci Českého svazu jachtingu budou reprezentovat na OH a
ostatních mezinárodních závodech (MS, ME, MSJ, MEJ) pod názvem Česká republika /
Czech Republic a ukládá D. Dvořákové zaslat toto rozhodnutí VV na ČOV.
VV jednohlasně schválil úpravu směrnice C18 a ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ
nové znění směrnice C18.
R. Vašík – KR – předložil návrh úpravy směrnice D3. VV tento návrh jednohlasně schválil a
ukládá R. Vašíkovi zveřejnit nové znění směrnice D3 na webu ČSJ v sekci dokumenty.
R. Vašík – KR – podal informace o tom, že probíhají finální práce na překladu Závodních
pravidel jachtingu 2017-2020. Předpoklad výtisku ZP je začátek února.
R. Vašík – KR – podal informace o tom, že školení rozhodčích se budou konat v následujících
termínech:
 18. 2. 2017 - KSJ 20+21+22+23
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25. - 26. 2. 2017 - národní rozhodčí
4. 3. 2017 - KSJ 14+15
11. 3. 2017 - KSJ 16+17
18. 3. 2017 - KSJ 13
18. 3. 2017 - KSJ 18+19
18. 3. 2017 - KSJ 24
1. 4. 2017 - KSJ 11+12

K. Fantová – KKK – informovala o tom, že o víkendu 13. – 15. 1. 2017 proběhlo ve
sportovně-relaxačním centru Třemošnice pracovní setkání zástupců Komise klubů a krajů
ČSJ. Akce se zúčastnili zástupci všech krajů kromě Ústeckého a Libereckého. Setkání bylo
zaměřeno zejména na předání informací o aktuální situaci a problémech v jednotlivých
krajích a sdružených klubech. Zástupci klubů získali informace o legislativě (aktuální
legislativa v oblasti sportu a související dokumenty) a ekonomice (aktuální možnosti
financování sportovních subjektů, zdroje k využití).
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 16. února 2017 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Stanovisko ALT 420
2. Plán práce PR na leden a únor
3. Obsahová nabídka obchodních partnerů komerčních firem s ČSJ
4. Systém podpory lodních tříd mládeže do 18 let pro 2017
5. Pozvánka a návrh programu VH ČSJ 2017

Přílohy:
STANOVISKO ALT 420, KTERÉ OBDRŽEL VV ČSJ 23. 1. 2017, A KTERÉ
PREZENTOVAL PRESIDENT ALT MARTIN VLACH NA ZASEDÁNÍ VV ČSJ DNE 19.
1. 2017
Jménem České asociace lodní třídy 420 (ČALT 420) chceme vyjádřit nesouhlas s
postupem při sestavování koncepce podpory mládeže opakovaně zpracovávané KM, a zvláště
pak nesouhlas se zněním zápisu z prosincového jednání VV. Musíme s politováním
konstatovat, že naše připomínka nebyla předmětem ani jediného rozhovoru se členy KM, a též
jsme nebyli informováni o postupu jednání, ani o způsobu vypořádání naší připomínky, jak
uvádí zápis. Na tomto místě uznáváme, že připomínka ČALT 420 byla formulována značně
obecně, nicméně debatu nepodnítila ani naše v připomínce uvedená nabídka ke spolupráci.
Tyto výtky s námi sdílí též ALT Evropa. Za ALT Cadet proběhl dle mých informací
jediný rozhovor a to ještě z iniciativy předsedy ALT C.
V neposlední řadě je třeba přihlédnout k nedomyšlenosti předloženého návrhu s
ohledem na původní snahy o omezení počtu podporovaných tříd. Při podrobném prozkoumání
Žebříčku ČSJ za rok 2016 je patrné, že třídám Vaurien či Splash by stačilo proti roku 2016
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navýšit počet závodníků, či dokonce jen bodovaných závodů u těchto závodníků cca o 1-2 ks,
a tyto třídy by též získaly nárok na podporu z rozpočtové kapitoly KM pro rok následující.
Naproti tomu, pokud třída 29er, dle KM a Sportovního úseku ČSJ (a toto prosím neberte nijak
pejorativně) výstavní skříň českého mládežnického jachtingu a třída s vlastním SCM, bude
mít o jednu posádku méně než letos, pak nesplní ani podmínky pro pořádání MČR, ani pro
získání podpory z rozpočtové kapitoly KM. Přitom již v roce 2017 byly podmínky splněny jen
těsně, díky jedné posádce složené z náhradnice a díky dalšímu týmu složenému, z našeho
pohledu ad hoc, pouze pro jednu regatu. Nesplnění výše uvedených limitů v letošním roce ze
strany LT 29er je pak poměrně pravděpodobné, jelikož z 10 svazových lodí bylo pro rok 2017
přiděleno kompletů pouze 9.
Návrh dále neřeší “neodjetí” hodnoceného závodu, resp. nenaplnění vypsaného
koeficientu (ať již jedné regaty, nebo dokonce celého seriálu) z důvodu nepříznivých
povětrnostních podmínek, a též blíže neurčuje rozdělení budgetu mezi jednotlivé třídy.
To vše dělá celou koncepci v očích ČALT 420 značně nekoncepční a žádáme tedy VV
o její vrácení KM k přepracování.
Zajímavým příkladem je exkurze do geograficky, velikostně i socioekonomickým
statusem obyvatelstva podobných okolních států, tj. Rakouska a Maďarska. U našich jižních
sousedů neexistuje podpora ALT jako takových. Namísto toho je jmenován “Kader”
(Austrian Sailing Federation Youth National Team), čili v podstatě RD v určených třídách
(420, 49erFX, Laser Radial a místně specifická Zoom8), jehož členové navštěvují povinně
speciální 5letou sportovní střední školu, aby měli více času pro trénink, který je pak hrazen z
rozpočtu Rakouského svazu v rozsahu trenér+logistika lodi i závodníků pro určené regaty a
soustředění. Rodiče se podílí úhradou ubytování a stravy.
Naproti tomu Maďarská federace jde cestou budgetu pro ALT, která v případě LT 420
dostává na rok cca 4000 EUR, a s touto částkou si dále sama hospodaří. Daný příspěvek se
opět týká jen vybraných tříd, kterými v tomto případě jsou LT Optimist, L4.7, 420, 29er a
následně samozřejmě třídy olympijské. Maďarský příklad je zajímavý ještě z jednoho
pohledu. I zde totiž v současnosti řeší příchod LT 29er. Maďarská federace jedná o zakoupení
15 kompletních lodí (5 kusů již mají soukromí vlastníci), přesto ale pokračuje nadále v
souběžné podpoře LT 420.
V současnou chvíli máme v našem sportu jedinou jistotu, a sice seznam tříd pro LOH
2020 v Tokiu, kde budou závodit stejné třídy, jako loni v Riu. Třídy pro LOH 2024 se budou
schvalovat podle plánu letos v březnu, nicméně i v nejméně optimistické variantě se počítá se
zachováním LT 470, byť již jen s 1 medailovou sadou. V zájmu zachování “gender equality”,
hojně podporované WS i MOV, by se jednalo o závod smíšených posádek. Vyřadit proto z
podpory třídu, která je od svého počátku koncipována jako příprava pro olympijskou 470, se
nám jeví jako nešťastné.
Nezastíráme, že LT 420 prošla v ČR v minulých letech těžkou personální krizí, kdy
prakticky málem zanikla. Dalším důvodem pro zachování podpory pro LT 420 je tedy naše,
doufáme že očividná, snaha třídu v ČR opět výrazně oživit. Naše snahy v posledním ca roce a
půl naráží nejvíce a proto je zachování podpory
Dalším aspektem, který by bylo vhodné vzít v potaz, je signál, který Svaz vysílá vůči
závodníkům i jejich rodičům. Jestliže je třída, byť mezinárodně široce rozšířená a s jasným
výhledem na postup až k olympijské kampani, vyřazena z podpory, jistě to v očích
potenciálních zájemců nepůsobí jako pozitivní argument k pokračování jachtařské kariéry
právě tímto směrem.

Zápis z jednání VV ČSJ – LEDEN

Strana 6/9

Jak opakovaně uvádíme, s ohledem na situaci v Evropě a koneckonců celosvětově,
nejefektivnější se jeví koncepce navržená v roce 2013 tehdejším Vedoucím trenérem SCM
Antonínem Mrzílkem, která počítá se souběžnou podporou LT 420 a 29er, jako tříd
přípravných pro olympijské 470 a 49er, resp. 49erFX. S ohledem na současnou situaci by pak
bylo na místě přidat ještě linii windsurfingu, vedoucí k olympijskému plováku RS:X.
Druhým bodem, který bych zde rád zmínil, je skutečnost, že se ČALT 420 podařilo
vyjednat s Mezinárodní asociací LT 420 (I420CA pro rok) pořadatelství tzv. Sailors and
Coaches Clinic pro ČR. Jedná se o soustředění pro závodníky a hlavně trenéry za účasti
expertního zahraničního kouče.C, jehožílem je naučit (místní) trenéry, jak trénovat svěřence
na LT 420. V tuto chvíli máme přislíbenu účast Nikose Drougkase z Řecka, což je, pokud jde
o třídu 420, asi největší trenérské eso současnosti. Mezinárodní asociace pokryje ze svého
rozpočtu náklady na vyslaného trenéra a účastníci z řad závodníků i trenérů si sami hradí
pouze dopravu, ubytování a stravu, ev. ještě příspěvek na provoz člunů.
V současné době diskutujeme s I420CA detaily. Bude se jednat o 5denní tréninkový
kemp na některé z českých vodních ploch za účasti cca 10 závodníků a 10 trenérů, přičemž
počty účastníků v obou kategoriích je možno navýšit až na dvojnásobek. V tuto chvíli
pracujeme s termínem 25.-29. 9. 2017.
Jedním z požadavků I420CA je dostatečný počet motoráků tak, aby všichni trenéři
mohli být na vodě najednou. Rád bych se proto dotázal a požádal, zda by bylo možné pokrýt
tuto akci zapůjčením svazového člunu, pokud by flotila v pořadatelském klubu nebyla
dostatečná.
Dále navrhujeme uhradit náklady spojené s účastí českých trenérů na tomto semináři z
položky rozpočtu TMK - Grant na vzdělávání trenérů. Obě tyto žádosti pošleme oficiální
cestou příslušným členům VV, nicméně povařujeme za vhodné celý výbor o akci takového
významu a rozsahu informovat nejdříve, jak je to jen možné. Oba výše uvedené návrhy
samozřejmě pošleme oficiální cestou, považujeme však za vhodné zmínit je i zde před celým
plénem.

Přehled práce listopad a prosinec 2016
1) Závody a akce propagovány v médiích
MČR ORC
MČR Team Race
MS Fireball
Palamos Race
MSJ ISAF
2) Nový web ČSJ – práce na novém webu pokračovaly, postupně připravuji textové a
obrazové podklady
3) Jednání s potenciálními sponzory – probíhají jednání s firmami Vermont, Land Rover a
KWS. S Pavlem Winklerem připravujeme nabídku pro sponzory i výběr firem, které oslovit.
Někteří zástupci budou pozváni na vyhlášení Jachtaře roku.
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4) Manuál loga ČSJ – ve spolupráci s Martinou Barnetovou byl dokončen.
5) Grafický návrh obálky ročenky ČSJ – ve spolupráci s Martinou Barnetovou byl
dokončen návrh obálky, o případném umístění dalších fotek na vnitřní stranu bude rozhodnuto
podle cenové kalkulace
6) Jachtař roku 2016 – výběr nominovaných, příprava jejich medailonků, fotografií atd.,
s Martinem Dvořákem a Vaškem Žmolíkem probíhá příprava akce a programu, byly
rozeslány pozvánky na kluby, nominovaným jachtařům a novinářům,
27. 12. 2016 Eva Skořepová

Plán práce na leden a únor 2017
1) Závody k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
Jachtař roku
Hledání generálního partnera svazu
Závody a výjezdy reprezentantů (podle jejich plánů – zatím nemám k dispozici)
2) Jachtař roku 2016 – příprava akce, pozvánky pro novináře a potencionální sponzory,
výsledky ankety, akce proběhne 12. 1., následné zprávy do médií....
3) Nový web ČSJ – práce na novém webu – počítám s dokončením včetně převážné části
obsahu do Konference ČSJ
4) Jednání s potenciálními sponzory – dokončení podkladů a schůzky
5) Dokončení obálky ročenky ČSJ – případné fotky na vnitřní stranu
6) Příprava plánu na roku 2017
7) Monitoring zpráv v médiích za rok 2016
8) Příprava zprávy za rok 2016 pro Konferenci ČSJ
9) Záloha fotografií a dat z roku 2016
10) Výstava ForBoat – příprava prezentace a uzavření spolupráce s pořadatelem
27. 12. 2016 Eva Skořepová
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VV ČSJ na svém jednání ze dne 19.1.2017 upravil návrh KM ČSJ na podporu klubů
pracujících s mládeží a podporu ALT pracujících s mládeží následovně.

Pravidla pro rok 2017:
1) Podpora klubů pracující s mládeží na rok 2017,
a)do programu podpora klubů patří v roce 2017 všechny lodní třídy splňující následující
pravidla:
-lodní třída je registrovaná v ISAF.
-ALT dané třídy pořádala v předchozím roce Pohár ČR (7p) a MČR.
-v předchozím roce měla minimální počet mládeže splňujících stanovený počet startů 10.
-stanovený počet startů pro závodníka je minimum 3 starty v dané LT na závodech Poháru
ČR, nebo regionálním poháru (Čechy, Morava) nebo MČR.
b)do programu podpora klubů patří automaticky třídy vyjmenované v koncepci ČSJ pro
olympijskou cestu v České republice
c)složení týmů:
jedno posádkové třídy nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér
dvou posádkové třídy nejméně 2 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér, třetí a další
posádka může mít 1 závodníka nad 15 let, tento není započítán do
podpory.
d)- tým musí být pod vedením trenéra nejméně III. třídy
- za platný start se bere takový start, kdy závodník je klasifikován alespoň v jedné rozjížďce
jinak než „DNC“
- v případě, že se závod neodjede, vypočítává se příspěvek na základě startovní listiny z účasti
a nikoliv z rozjížděk
e) kluby nahlásí své týmy jednotlivým delegátům do 31.4.2017 včetně jména trenéra.
Delegáti ALT vedou evidenci účasti klubů na započítávaných závodech (7p) v rozsahu jméno
trenéra, počet a jména klubových závodníků. Bude použita sjednocená tabulka evidence
startů.
2) Příspěvky pro ALT 2017
a) příspěvek pro Alt je určen na trénink mládeže pořádaných jednotlivými ALT daných tříd.
b) do programu podpora ALT patří v roce 2017 všechny lodní třídy splňující následující
pravidla:
-lodní třída je registrovaná v ISAF.
-ALT pořádala v předchozím roce Pohár ČR (koof.7) a MČR.
-v předchozím roce měla minimální počet mládeže, splňujících stanovený počet startů, 10
závodníků.
-stanovený počet startů pro závodníka je minimum 3 starty v dané LT na závodech Poháru
ČR, nebo regionálním poháru (Čechy, Morava) nebo MČR.
c)do programu podpora ALT patří automaticky třídy vyjmenované v koncepci ČSJ pro
olympijskou cestu v České republice.
d) zástupci jednotlivých ALT vypracují předběžný plán akcí a zašlou ke schválení KM do
31.4.2017 Po schválení KM uzavřou smlouvu se svazem.
e) po ukončení akcí vypracují zprávu a vyúčtování a pošlou ke kontrole KM do 30.11.2017,
pokud nebylo s KM dohodnuto jinak. Po schválení provedou vyúčtování se svazem.
f) rozdělení prostředků pro jednotlivé ALT splňující dané pravidla je dáno počtem mládeže
startujících v dané třídě v předcházejícím roce.
g) Maximální výše podpory pro jednotlivou ALT je 100.000,-Kč
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Návrh programu VH ČSJ konané v neděli 26. 3. 2017
1. volba pracovního předsednictva, mandátové komise a komise pro
usnesení
2. udělení čestných odznaků ČSJ
3. předání ocenění Českého svazu jachtingu za rok 2016
4. schválení jednacího řádu Valné hromady ČSJ a volebního řádu Valné
hromady ČSJ
5. projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ
v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost
6. projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise v
uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost
7. projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného
výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných
výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic
8. projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12.
předcházejícího roku
9. projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ,
včetně Kontrolní komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ
10. projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ
k zajištění zájmů a potřeb svých členů pro období do příští Valné
hromady ČSJ
11. projednání zpráv jednotlivých odborných komisí VV ČSJ
12. projednání a rozhodnutí o stížnostech a odvoláních na postupy
a rozhodnutí volených orgánů ČSJ
13. diskuse
14. různé
15. předložení a schválení návrhu usnesení VH ČSJ
16. závěr Valné hromady se stručným zhodnocením jejího průběhu

